Referat fra styremøte i Agder travforbund 18.08.14
Tilstede fra styre:Elin Gumpen, Willy Salvesen, Kjell Mikalsen, Anne Utogn og Steinar
Eskeland. Forfall: Trygve Holtebekk
Fra ungdomstallen: Arild Topland og Marit Olsen Fra AS: Kjetil Olsen
Arild , Marit og Kjetil var tilstede første del av møte.
Sak 27/14: Ungdomstallen: Det ble bestemt at det kan gis fratrekk på stallregningen på
ungdomstallen ved noen anledninger når hestene er borte fra stallen i visse perioder, det ble
skrevet eget skriv på dette .Dette skal evalueres igjen om et år.
Arild utrykker bekymring for at regnskapet ikke går i null, Kjetil har med regnskapet , til nå
viser det et underskudd på kr 33.000. Boksleien kan reguleres med en mnd varsel. Det ble
bestemt at boksleien skal økes med kr 200 fra 1 oktober 2014. Det vil bli hengt opp et skriv
om dette i ungdomstallen.
Kjetil og Willy har fått sms ved spørsmål om ungdom stallen skal gjøres om til amatørstall?
Dette er rykter som må avkreftes
Det er utestående noen stallregninger fra tidligere, det er flinke betalere på stallen nå

Sak 28/14 : Til Start: Det må sendes ut purringer til de deltakerene med hester født 2012 som
ikke har betalt.
Anne Marie Heggland har fått tilbakebetalt kr 1000 (til start kontingent) fordi hesten hennes
ble skadet og måtte avlives
Sak 29/14: Det ble foreslått og kjøpe inn sølvpokal til de hestene i agder som setter
norgesrekord. Willy har vært i kontakt med DNT for å få det godkjent der. Det ble vedtatt og
kjøpe pokal til ca 5000 kr
Sak 30/14: Høstkonferanse
2 deltakere kan reise fra hver klubb. egenandel kr 500 pr stk
Forbundstyre
Ponniansvarlig
Arild Topland
Marit Olsen
Willy kontakter Vemund om pris osv på buss til turen , bussen går fra parken kl 18.00 fredag
12.09.14 , noe mat og drikke på bussen
Mail til alle ledere i travlagene om dette må sendes 19 august, Elin ordner dette .

Ref. Anne Utsogn

